
Start nieuw sportseizoen

                         Nieuw: Jeugdlessen in Eindhoven:
                         Misschien heb je het al op Facebook 
                         gezien, Wij zijn gestart met jeugdlessen 
                         op Woensdag. 
                         De groep wordt dan opgesplitst.
                         De jeugd traint een uurtje van 
                         19.30u - 20.30u en de eerste Woensdag
                         van de maand trainen ze een half uur 
                         met de volwassenen mee.
De selectie:
Dit jaar starten we ook met een selectie groep voor de 
eerste jeugdgroep op Vrijdag. Deze krijgen tijdens de 
training extra aandacht om het leren vechten.
Voor de selectie van groep 2 hebben we nu niet om de 
week selectie training, maar iedere week.
We vinden het voor deze groep ook belangrijk dat ze 
de regulaire lessen blijven volgen, daarom is besloten 
dat ze op Vrijdag, gewoon 1 uur mee trainen
en meteen er achteraan een half uur gevechtstraining. 
Daarnaast verwachten we ook dat ze op Dinsdag naar 
de gevechtstraining komen.



Kijklessen:
Ook dit jaar zijn er weer kijklessen, omdat het beter is 
voor de concentratie van de kinderen. Deze kunt u 
terug vinden in de agenda.

Examens:
De examens voor de jeugd kun je terug vinden in de 
agenda, de bijbehorende exameneisen kun je op de 
website vinden.
Voor de senioren zijn er wat veranderingen gekomen.
Het examen is op Zaterdag 16 november voor alle 
senioren zowel uit Eindhoven als Budel. 
In de Dojo van Budel van 10.00u tm 12.00u.
Lees goed de voorwaarden in je exameneisen, deze 
vind je op de website.

Lesgevende:
Het kader van Yin Yang is uitgebreid met 2 zwarte
banders. Voor het lesgeven hebben alle lesgevers een
VOG.



Vestigingstraining:
Op 28 september is de Vestigingstraining bij Muchin in 
                                   Groenlo. We gaan daar jaarlijks 
                                    heen, we verwachten dat er 
                                    dit jaar meer Yin Yangers mee 
                                    gaan. Het is voor iedere leeftijd,
                                    van jong toto oud en voor iedere 
                                    kyu of Dan graad. Het is een 
                                    leuke dag voor de vestigingsstad,
waar je allerlei leuke trainingen krijgt. Geef je zo snel 
mogelijk op, bij de Shihan.

40+ weekend:
De 2e editie start over ruim 
2 maanden. Het programma is 
al klaar en kun je terug vinden 
op de website.
Het is een mooie en variërend 
weekend gericht op de 
40+ groep. 
Ben je geboren in 1979 of 
eerder?
Dan moet je er zeker bij zijn, 
schrijf je zo snel mogelijk in 
via de website!
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